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Zeure Espirituak eroan naiala, Jauna, 
eta berak irakatsi deidala 
besteak jarten neure buruaren aurretik, 
gizaki barritu lez jokatzen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 

Iruzkina 
 

Garizuman zeharreko lehenengo irakurgaiak Jainkoaren herria 
aurkezten badeusku, eta honen huts egitea, Jainkoagandik 
aldentzea..., ebanjelioak Jesus aurkeztuko deusku Jainkoaren 
gizon lez, gizaki garaile lez, Jainkoaren herri barriaren hasiera 
lez. 
 

Basamortuan zirikatua izan zan herria. Basamortuan zirikatua 
izango da Jesus. Baina honek garaile urtengo dau tentaldietan: 
basamortuan "lagun" izango ditu basapiztiak, eta aingeruak 
zerbitzari izango ditu. 
 

Joan Bateatzailearen atxilotzeak sarrerea emongo deutso Jesusi; 
amaitu da aldi zaharra, hasi da barria. Eta, aldi barrian sartu 
zarala adierazteko, bihozbarritzea dozu ezaugarri. 
 

Hauxe izango da Garizumaldian dagokigun eginbeharra: bihozba-
rritzea. Jainkoa geugana begira jarri nahi izatetik, Jainkoaren-
gana begira jartea. Ha geure esanetara jarri nahi izatetik, geu 
bere esanetara jartea. Bere Espirituak eroango gaitu aldakuntza 
horretara, eta bizi ahal izango dogu berbizkundearen barrita-
suna. 
 

 

 
 

 



—   10   — 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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Damu-otoitza 
Izan daigun uste on Jainkoagan: bere aurpegiko 
argitasunak eroan gaizala gure txarkeriak argi 
ikustera eta euretatik urtetera… 
 
 † Erruki, Jauna.   
 —Pekatu egin dogu-ta. 
 † Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.  
 —Eta salbau gagizuz. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoaren errukiaz 
asetzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

 
E 
rruki zakidaz, Jainko, zure maitasun handiaz, 
kendu egizu nire errua zure amaibako errukiaz. 
Garbitu nagizu zeharo nire hobenetik, 
garbitu nire gaiztakeriatik.    R/. 
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    Erantzun eutsan Jesusek: 
    «Agindua dago: "Ez tentatu Jauna, zeure 
Jainkoa"». 
    Eta tentaldi guztiak amaiturik, alde egin eban 
deabruak Jesusegandik hurrengo egokiera arte. 
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Garizumaldian, bihozbarritzearen ezaugarri bat 
dogu LIMOSNEA: dirutatik aske gagozala adierazi 
gura dogu. Eta badakigu ze gatxa dogun hau gure 
egunerokoan. Gure dirutik emoteak, ba, behartsue-
kaz egin gaizala bat; suma daiguzala geureak lez 
euren preminak; eta Jainkoari daukagun guztia es-
kertzera eroan gaizala keinu honek. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak gure giza izatearen osotasunean gura 
gaitu eta bere Semeagan emoten deusku gailur 
horretara heltzeko  bidea. Goazen eskale bera-
gana: 
 
—Iparra galduta, nora-ezean eta baita lur jota 

ere dagozan gizakien alde: izan daien Jesus 
nork iragarri, ha ezagutu daien eta haren egi-
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erdian biziaren zuhaitza eta onaren eta gaizkiaren  ezagutza 
emoten eban zuhaitza landatu ebazan. 
    Sugea zan Jainko Jaunak egindako piztietan maltzurrena. 
Sugeak esan eutsan emakumeari: «Galazo egin deutsue, be-
raz, Jainkoak baratzeko arbola guztietako frutuetatik jatea?» 
    Emakumeak erantzun eutsan: «Baratzeko zuhaitzen frutue-
tatik jan daikegu; baratze erdian dagoan zuhaitzaz bakarrik 
esan deusku Jainkoak: “Horretatik ez jan, ezta ikutu ere hori, 
hil gura ez badozue”». 
    Sugeak esan eutsan emakumeari: «Ez zaree hilgo, ez! Ondo 
daki Jainkoak, horretatik jan orduko, begiak edegiko jatzue-
zala eta Bera lakoak izango zareela, onaren eta gaizkiaren 
ezagutzaren jabe». 
    Emakumeak, zuhaitza jateko gozoa eta begientzat ederra 
eta ezaguerea jaristeko ona zala ikusirik, haren frutuetako 
bat hartu eta jan egin eban; gero, senarrari emon eutsan eta 
harek ere jan egin eban. Orduan begiak edegi jakeezan eta 
narru gorri egozala ohartu ziran. Piku-orri batzuk josi eta 
estalki bana egin eben. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Pekatua aitatze hutsak ere atzeraka eragiten deusku; baina 
ezin geike ukatu txarkeria hortxe dagoala, edo bakotxaren-
gan ere bai. horren aurrean, badago itxaropenik? San Paulok 
argibide batzuk emongo deuskuz. 
 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 5, 12-19) 
 
    Senideok: Gizon baten bidez sartu zan pekatua mundura, 
eta pekatuaren bidez heriotzea; holan, heriotzea gizaki guz-
tiakana zabaldu zan, guztiek egin ebelako pekatu. [Egia da 
legea baino lehen bazala pekatua munduan; baina pekatua ez 
jako inori ezartzen, legerik ez badago. Halan ere, Adamen-
gandik Moisesenganaino nagusi izan zan heriotzea gizakien 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri Garizumaldiko lehe-
nengo domekako liturgia honetara. Aldi honetan 
bihotz barritzea eskatuko jaku, eta hori zer dan 
jakin beharra daukagu. Horretarako, malguak 
izatea baino gauza hoberik ez dago, eta Jesusen 
Espirituari gidatu eta landu gaizala iztea baino. 
Gizaki bihozbarritua Espiritutik jaio dana da. 
Horrek eguneroko bizitzea beste era batera egi-
tera eroango dau. gaurko Liturgiak emongo 
deusku horren barri. 
Sartu gaitezan Jainkoaren berbeak gidatu gai-
zala nahiez. 
 
 
 
Sarrera-abestia 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
 zu zaitugu argi eta salbamen, 
 zu, Jauna, biziaren babes. 

 
Ez gaitu hartzen gure hobenen neurrietan, 
ezta joten ere gure erruen ordainetan. 
Berak deutsuz, bai, parkatzen zure hobenak 
eta osatzen deutsuz harek zuri gatxak danak.  R/. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondoren otoizgi-
roan abestu. 
 

Jaungoikoaren hegoenpean: ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren kerizpean (2). 
Jauna, nik dinot: "Nire kerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz nago Jaunaren eskuetan." 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 

Jainkoak askea (librea) egin nau 
eta onerako eta zorionerako. 
Baina handia da sumatzen dodazan 
txarrerako deiak eta jokerak. 
 

Ez naitela jausi, Jauna, 
txarkeria bera ere, pekatua, ukatzean, 
edo txarkeriaren eta ontasunaren 
gainetik egon gura izatean. 
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Nire bihurrikeria ezagutzen dot, 
nire hobena beti begien aurrean daukot. 
Zeuri egin deutsut pekatu, Zeuri bakarrik, 
zure begietan oker dana egin dot nik.    R/. 
 
Bihotz garbi bat, Jainko, sortu egizu nigan, 
arnasa bizkorra barritu egizu nire barruan. 
Ez nagizu urrundu zeure aurretik, 
zure arnasa santua ez kendu niri.    R/. 
 
Zure salbamenaren poza bihurtu egidazu, 
zure arnasa zabalez sendotu nagizu. 
Edegiko deustazuz ezpanok, Jauna, 
eta nire ahoak iragarriko dau zure gorespena.    R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoak mugatua egin dau gizakia; makala egin dau. Ezin 
dau onaren eta txarraren jabe izan… Nori egin jaramon zori-
ontsu izateko: bere Egileari ala Maltzurrari? 
 
Hasiera liburutik   (Has 2, 7-9; 3, 1-7) 
 
    Jainko Jaunak gizona moldatu eban lurreko hautsez eta 
bizi-arnasa bota eutsan sudur-zuloetara, eta gizona bizidun 
egin zan. 
    Gero, Jainko Jaunak baratzea landatu eban Edenen, sor-
talderantz, eta han ipini eban Berak moldatutako gizona. 
Jainko Jaunak mota guztietako zuhaitzak sortu ebazan lurre-
tik, begientzat eder eta ahoarentzat gozo, eta baratzearen 
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tasmoan buru-belarri sartu daitezan euren 
nortasunean tente jarteko, egin daigun 
otoitz. 

 
—Elizearen alde: gaurko gizakiari Jesus Salba-

tzaile lez iragarten jakin daian, maitasunean 
iragarri deion eta haren kezketan eta beha-
rrizanetan sartzeko ahaleginak egin daizan, 
egin daigun otoitz. 

 
—Jainkoagana osasun eske, zori eske edo abe-

rastasun eske zuzentzen diranen alde: guzti 
horri emoten deutsoen garrantzia baino han-
diagoa emon deioen haren berbeari eta euren 
burua eskeintzeari, egin daigun otoitz. 

 
—Euren burua besteen laguntzan eta zerbitzuan 

emoten dabenen alde: besteen aldeko lagun-
tzan emoten daben ahaleginak bere frutua 
emon ahal izan daian eta euren poztasunean 
gorantza joan daitezan, egin daigun otoitz. 

 
—Garizuma aldi honetan Jainkoaren berbea das-

tatzeko, otoitzean jarduteko eta zintzoago 
jokatzeko ahaleginetan dihardugunok ez gai-
tezan etsipenean jausi, ez eztikeriaren ten-
taldietan ere, hur-hurretik jarraitu deiogula 
baino gure gizatasunean gura gaituan Jesus 
Jaunari, egin daigun otoitz. 
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gain, baita Adamen hutsegitearen antzeko pekaturik egin ez 
ebenen gain ere. Adam etortekoa zanaren irudia da. 
    Baina Jainkoaren dohaiagaz ez da pekatuagaz lez jazoten. 
Izan ere, gizon bakar baten pekatuaz guztiak hil badira, askoz 
ugariago zabaldu dira guztientzat Jainkoaren grazia eta do-
haia, beste gizon bakar bati esker, hau da,  Jesu Kristori es-
ker. Eta ondorioei jagokenez ere, Jainkoaren dohaiagaz ez da 
gizon bakarraren pekatuagaz lez jazoten. Izan ere, pekatuak, 
bakarra izan arren, guztien gaitzespena izan dau ondorio; 
graziak, barriz, pekatuak asko izan arren, guztien parka-
mena.] 
    Gizon bakarraren pekatuagaitik heriotzea nagusitu bazan, 
zenbatez gehiago ez ete dira bakar bategaitik, Jesu Kristogai-
tik, nagusi izango betiko bizitzan salbamenaren grazia eta 
dohai oparoa hartzen dabenak! 
    Beraz, baten pekatuak gizaki guztiei gaitzespena ekarri 
eutsen lez, baten leialtasunak gizaki guztiei salbazinoa eta 
bizia ekarten deutsez. Eta baten obedientzi ezagaitik guztiak 
pekatari egin ziran lez, baten obedientziagaitik guztiak zuzen 
izango dira. 

Jaunak esana 
 
 
 

Ebanjelioa 
 

Mateoren idazki honetan gizaki barriaren irudia 
emoten jaku: lehenengoak huts egin baeban, 
Espirituak erabiliak ez dau huts egingo. Egin 
deiogun harrerea zutunik aintza emonez Jesusi. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   Lk 4, 1-13 
 
    Aldi haretan, Jesus Espiritu Santuaz beterik 
bihurtu zan Jordandik. Espirituak eroanik, ba-
samortuan zehar ibili zan berrogei egunez, dea-
bruak tentatzen ebala. Ez eban ezer jan egun 
hareetan, eta azkenean gosetu egin zan. Or-
duan, deabruak esan eutsan: «Jainkoaren Semea 
baldin bazara, esaiozu harri honi ogi bihurtu dai-
tela». Jesusek erantzun eutsan: «Liburu Santuan 
idatzirik dago: "Gizakia ez da ogiz bakarrik 
bizi"». 
    Gero, deabruak, toki goi batera eroanik, 
munduko erreinu guztiak erakutsi eutsozan une 
batean eta esan eutsan: «Horreen guztien agin-
tea eta ospea emongo deutsudaz: neuri emon 
deusteez eta gura dodanari emoten deutsodaz. 
Beraz, gurtzen banozu, zurea izango da dana». 
    Jesusek erantzun eutsan: 
«Idatzirik dago: "Jauna, zeure Jainkoa, gurtuko 
dozu, eta Bera bakarrik zerbiduko"». 
    Orduan, deabruak Jerusalemera eroan eban 
eta, tenpluaren goreneko ertzean ipinirik, esan 
eutsan: «Jainkoaren Seme baldin bazara, bota 
egizu zeure burua hemendik behera, idatzirik 
dago eta: "Bere aingeruei aginduko deutse zu 
zaintzeko", eta "eskuetan eroango zaitue harrie-
kin estropezu egin ez dagizun"». 


